
 
Klaasist personaalkaal 

 

 
Seade ja juhtnupud 

Kasutusjuhend  

Palun lugege hoolikalt! 

1. Ühiku nupp (seadme all) kilogrammide (kg), naelte (lb) ja inglise naelte (st) vahetamiseks 
2. Ekraan 
3. Patareisahtel (all) 
4. Seismisala 

 



OLULINE TEAVE! 
HOIDA ALLES EDASPIDISEKS 
KASUTAMISEKS! 

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhendit ning hoidke see tuleviku 
tarbeks kindlas kohas alles. 
Kui annate seadme edasi teisele isikule, on oluline jälgida, et ka kasutusjuhend 
kaasas oleks. 

 

1 Ohutusteave! 
• Igasugune ravi või üle- või alakaaluliste inimeste dieet nõuab professionaalset nõuannet 

(arstid, dietoloogid). Kaalu poolt näidatud väärtused võivad olla kasulikuks toeks.  
• Ümbermineku oht!  
Ärge asetage kaalu ebatasasele pinnale. Ärge astuge kunagi kaalu nurgale. Ärge 
seiske ennast kaaludes seadme ühel poolel või servadel. 

 
• Libisemisoht! 

 Ärge seiske kaalul märgade jalgadega. Ärge seiske kaalul sokkides. 
 

 
• Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel juhendis kirjeldatud viisil. 
• Juhendi nõuete eiramine katkestab garantii. 
• Kaal on loodud ainult koduseks kasutamiseks. See ei sobi kommertslikuks kasutamiseks 

haiglates ega muudeks raviasutustes. 
• Ärge kasutage seadet kui see ei tööta korralikult, kui see on kukkunud, seda on 

kahjustatud või vette kastetud. 
• Kaalu mõõtevahemik on kuni 150 kg. Ärge koormake seadet üle! 

 
• Asetage kaal kindlale ja tasasele pinnale. Pehme, ebatasane pind ei sobi 

kaalumiseks ja annab ebaõige tulemuse. 
• Ärge kasutage kaalu eriti kõrge temperatuuri või niiskusega kohas. 

 
• Hoidke seadet vee eest. 
 
 
• Käsitsege kaalu ettevaatlikult. Kaalu ei tohi lüüa ega raputada. Ärge pillake 

seda. 
• Ärge võtke seadet lahti, vastasel korral garantii katkeb. Seadmes ei ole kasutaja poolt 

hooldamist või vahetamist vajavaid osi, peale patareide. 
• Ärge hakake seadet rikke korral ise parandama, kuna sellega katkeb garantii. Kõik 

parandustööd peab tegema kvalifitseeritud isik. 
• Eemaldage patareid, kui te seadet pikemat aega ei kasuta. 
 
Täname teid usalduse eest ja õnnitleme! 
Personaalkaalu ostmisega olete omandanud kvaliteetse MEDISANA toote. 
 Seade on loodud inimese kaalumiseks. Selleks, et saaksite MEDISANA personaalkaalu 
kasutada palju aastaid, lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja järgige kasutus- ning 
hooldusjuhiseid. 



2 Kaasasolevad osad ja pakend 
Palun kontrollige esmalt, kas kogu seade on komplektne ja ei ole mingil viisil kahjustatud. 
Kahtluste korral ärge seadet kasutage ning pidage nõu kauplusega, kust seadme ostsite või 
teeninduskeskusega. 
 
Komplektis on järgmised esemed: 
• 1 Klaasist personaalkaal 
• 1 CR2032 tüüpi 3 V liitium-tablettpatarei 
• 1 Kasutusjuhend 
Pakendit võib taaskasutada või ümbertöödelda. Palun utiliseerige kogu pakkematerjal, mida 
te enam ei vaja. Kui märkate lahtipakkimise transpordikahjustusi, pidage viivitamatult nõu 
müüjaga. 
 

 HOIATUS 
Palun veenduge, et polüetüleenpakend oleks laste käeulatusest eemal! 
Lämbumisoht! 

 

3 Tutvustus 
• Mugav „pealeastumise“ lüliti   
• 6 mm turvaklaasist kaalumisala 
• Suur, kergestiloetav LCD ekraan 
• Ümberlülitus kg, lb ja st vahel. 
• Neli ülitäpset tensoandurit annavad täpse tulemuse. 
• Automaatne väljalülitus 10 sekundi pärast. 
• Eriti õhuke disain 

 
4 Õige mõõtetulemuse eeldused 
Usaldusväärsed mõõtetulemused võib saavutada ainult järgmistel kindlatel tingimustel: 
• Kaaluge ennast alati samades tingimustes. 
• Kaalumist tuleks teostada iga päev samal ajal. 
• Seiske otse ja püsige paigal. 
• Kaaluge ennast eelistatavalt hommikul, peale dušši või vanni ning kuivade jalgadega. 
Usaldusväärsed mõõtetulemused saab siis, kui kaalumist teostatakse järjepidevalt. 

 
5 Patareide sisestamine/vahetamine 
Üks tablettpatarei (CR2032) on juba teie uude seadmesse sisestatud. Enne kaalu kasutamist 
tuleb seadme all olevast patareisahtlist � tõmmata ära isolatsioonikile. Vahetage patareid, 
kui ekraanile ilmub sümbol Lo _ või kui seadme sisselülitumisel jääb ekraan tühjaks. Selleks 
avage patareisahtel � seadme all ja sisestage patarei (CR2032). Palun jälgige polaarsust 
(poritiivne pool üleval, näoga kaane poole). Sulgege patareisahtli � kaas. 

 
 HOIATUS - Patarei ohutusteave 
 

• Ärge võtke patareisid lahti. 
• Vajaduse korral puhastage patareisid sisestades seadme ja patareide kontaktid! 
• Tühjad patareid eemaldage viivitamatult seadmest! 
• Lekke korral vältige kontakti silmade ja nahaga! Kui patarei hape satub silma või muudele 

kehaosadele, loputage need viivitamatult puhta veega ja pöörduge arsti poole. 
• Patarei allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole! 
• Sisestage patareid alati õigesti, jälgides polaarsust. 
• Hoidke patareisahtel tihedalt suletuna! 



• Eemaldage patareid, kui te seadet pikemat aega ei kasuta. 
• Hoidke patareid laste käeulatusest eemal. 
• Ärge püüdke patareisid laadida! Plahvatuse oht! 
• Ärge lühistage. Plahvatuse oht! 
• Ärge visake patareisid tulle. Plahvatuse oht! 
• Kasutamata patareisid hoidke nende pakendis ja eemal metallesemetest, et vältida lühist! 
• Ärge visake kasutatud patareisid olmejäätmete hulka; viige need ohtlike jäätmete 

kogumiskohta või patareide kogumispunkti kaupluses. 

 
6 Kaaluühiku vahetamine 
Te saate ennast kaaluda kilodes (kg), naeltes, inglise naeltes (lb). Vajutage nuppu �, kuni 
kuvatakse soovitud ühik. 

 
7 Kaalumise „pealeastumise“ funktsioon 
1. Veenduge, et kaal on kindlal ja tasasel pinnal. Kui soovite ennast ainult kaaluda, kuid 

olete seadet vahetult enne liigutanud, tuleb see esmalt algseadistada. Selleks vajutage 
jalaga kaalu keskele. Ekraanil � kuvatakse "0.0 kg". Kui kaal lülitub välja, on see 
valmis „pealeastumise“ funktsiooniks.  See toiming ei ole vajalik kui te kaalu 
liigutanud ei ole. 

2. Astuge kaalule ja seiske paigal. Seade lülitub automaatselt sisse ja ekraanile kuvatakse 
lühidalt _ „0.0 kg„. 

 Teie mõõdetud kaal vilgub kaks korda ja seejärel kuvatakse lõplikult. 
3.  Astuge kaalult alla. Ekraani kuva vahetub „0,0 kg„. Valgus kustub automaatselt 10 sek 

pärast. 

 
8 Veateated 
Ekraanile võivad ilmuda järgmised veateated: 

 
Kaal on ülekoormatud. 
 
Patarei on tühi ja tuleb vahetada. 
 

Kui teie kaal ei funktsioneeri rahuldavalt, kontrollige enne teenindusse viimist järgmist: 
• Kontrollige, kas patareid on korralikult sisestatud. 
• Kontrollige kas on valitud õige kaaluühik. 
• Kontrollige, kas kaal seisab vabalt kindlal ja tasasel pinnal. See ei tohi puutuda vastu 

sena ega teisi esemeid. 
• Kaaluge ennast uuesti. 

 
9 Hooldus ja korrashoid 
Enne seadme puhastamist eemaldage seadmest patareid. Ärge kasutage agressiivseid 
puhastusvahendeid ega tugevat harja. 
Puhastage kaal pehme ja niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega 
alkoholi. 
Ärge laske vett seadmesse sattuda. Kasutage ainult täiesti kuiva seadet. Ärge jätke seadet 
päiksekiirguse kätte, kaitske seda niiskuse ja mustuse eest. Ärge hoidke seadet püstises 
asendis ning kui te seadet pikemat aega ei kasuta, eemaldage patareid. Vastasel korral on 
patarei lekke oht! 
 



10 Utiliseerimine 
Toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kõik kasutajad on kohustatud viima 
elektrilised või elektroonilised seadmed olenemata nende toksiinide sisaldusest 
ettenähtud kogumiskohta, et neid käideldaks keskkonnasõbralikul viisil. Palun 
eemaldage enne seadme hävitamist seadmest patareid. 
Ärge visake vanu patareisid olmejäätmete hulka, vaid viige vastavasse 

kogumiskohta või tagastage kauplusele. Utiliseerimise osas pidage nõu kohaliku 
omavalitsuse või müüjaga. 
 

11 Tehnilised näitajad 
Nimi ja mudel : MEDISANA Klaasist personaalkaal PS 400 
Toide :  3 V = 1 x 3 V CR2032 liitium tablettpatarei 
Kaalu mõõtevahemik : kuni 150 kg. 
Kõrvalekalle : 100 g  
Autom. väljalülitus : u. 10 sekundi pärast 
Mõõtmed (P x L x K) : umbes 30 x 30 x 1,7 cm 
Kaal : umbes 1,7 kg 
Toote number   40455 
EAN number:  40 15588 51044 0 
 
Lähtuvalt pideva tootearenduse poliitikast jätab tootja endale õiguse teha seadme 
tehnilistes näitajates ja kujunduses muudatusi sellest teavitamata. 
 

12 Garantii ja remont 
Kaebuste korral pöörduge palun maaletooja või klienditeeninduse poole. Kui viite seadme 
tagasi, lisage koopia ostuviitungist ja selgitus vea kohta. 
Garantiitingimused on järgmised: 
1. Garantiiperiood on MEDISANA toodetele kolm aastat alates ostukuupäevast. 

Garantiinõude korral tuleb esitada ostukuupäevaga ostutšekk. 
2. Materjali- või töövead eemaldatakse garantiiperioodi ajal tasuta. 
3. Garantiiperioodil tehtud seadme parandustööd või osade vahetamine ei pikenda 

garantiiaega. 
4. Garantii alla ei kuulu järgmised juhud:  

a. Kõik kahjustused, mis on tingitud ebaõigest mõõtmisest, sh kasutusjuhendi 
eiramine. 

b. Kõik kahjustused, mis on tekitatud seadme parandamisest kliendi poolt või 
tundmatute varuosade kasutamisest. 

c. Kahjustused, mis on põhjustatud seadme transportimisest tootjalt kliendini või 
teeninduskeskuseni. 

d. Tarvikud, mis tavapärasel kasutamisel kuluvad (patareid jne.). 
5. Otsesed või kaudsed seadme kasutamisest tulenevad kahjunõuded on välistatud ka siis 

kui aktsepteeritakse garantii vajadus. 



GARANTII JA HOOLDUS  

• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 
eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 
Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 
 

 



 


